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TEKNISKT DATABLAD
REINFORCED PERIMETER STRIP
Reinforced Perimeter Strip används till kanter och uppdragningar
tillsammans med SealEco EPDM membran utan backing. Denna armerade
EPDM remsa är delvis belagd med EPDM Seam Tape och ger omedelbar
vidhäftning till EPDM membranet. Reinforced Perimeter Strip skall alltid
användas i kombination med Single Ply Primer.

Tekniska data
Bas:

Syntetiskt gummi

Färg:

Svart

Tjocklek EPDM:

1.14 mm

Bredd EPDM:

152 mm

Tejpens tjocklek:

0.9 mm

Tejpens bredd:

76 m

Lagring:

Lagra svalt och torrt, 12 månader i orginalförpackning

Förpackning
Bredd (mm)

Längd rulle (m)

Rullar/kartong (st)

Vikt/kartong (kg)

Kartonger/pall (st)

152

30.48

2

19.0

36

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Arbetsbeskrivning
Alla ytor som skall vara rena och torra, fria från veck och spänning. Om nödvändigt så skall membranet tvättas med Cleaning
Wash 9700 innan fogning. Rulla ut den förstärkta Perimeterremsan vid sidan av uppstående. Placera delen av remsan utan tejp
mot, eller precis bredvid, uppställningen och fixera den mekaniskt var 200:e mm centrum till centrum i underlaget genom att använda rätt skruvar och tryckplattor eller battenbars. Fästelementen ska inte vara placerad mer än 50 mm från en takdetalj eller
uppställning. Placera och vik tillbaka membranet så nära som möjligt till tejpsidan av den förstärkta perimeterremsan.
Se till att membranet är perfekt inriktat längs tjepen och sedan applicera Single Ply Primer på membranet som motsvarar tejpområdet. Vänta till lösningsmedlet har avdunstat och tills ytan är beröringstorr men fortsatt klibbig. Lämna inte ytor exponerade
längre än 20 minuter (vid 20 °C och 50% relativ luftfuktighet). Avlägsna skyddsfolien från Reinforced Perimeter Strip och rulla
EPDM membranet på tejpen. Para ihop det för hand medan du avlägsnar skyddsfolien och rulla ordentligt med en silikontryckrulle efteråt. Först tvärs över och sedan i längden på tejpen för att undvika instängd luft. Reinforced Perimeter Strip skall inte
installeras vid temperaturer under 5 °C och inte över 30 °C eller vid nederbörd, dimma, vid
hård vind eller vid risk för kondensation på ytan. När arbete och installation skall ske i temperaturer +5-15 °C rekommenderar
SealEco att Reinforced Perimeter Strip skall förvaras i rumstemepratur före användning.
Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.
Varning
Konsultera MSDS för användning.
OBS!
Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats:
www.sealeco.com.
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